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HANJAR
Teksti: Dr. Manouchehr Moshtagh Khorasani,

Suomennos: Anssi Ruusuvuori

Tietoja kirjoittajista

Artikkelin kirjoittanut Manouchehr Moshtagh Khorasani on

yksi maailman johtavista persialaisten aseiden tuntijoista ja

alan kirjoittajista. Artikkelin on suomentanut ja muokannut

tekijan luvalla tietokirjailija Anssi Ruusuvuori.

Mika on "khanjar"

Termi khanjar tarkoittaa persialaista kaksiteraista kaarevaa

tikaria. Vanhoissa iranilaisissa kirjoituksissa khanjaria kuvail-

laan teravaksi aseeksi, jota kutsuttiin myos nimella deshne ja

sita kantoivat ayyara-soturit. Nama olivat vapaita sotilaita, jot-

ka vannoivat yhteisesti pyhan valan palvellakseen hallitsijaa.

Monet historialliset tekstit mainitsevat khanjaria kaytetyn

lahitaisteluaseena ja myos useissa per-

sialaisissa miniatyyrimaalauksissa on

nahtavissa sotureita pitelemassa ka-

dessaan khanjaria tera alaspain "jaa-

piikkiotteella''. Piiaasiallisina hyok-

kayskohteina on kirjoituksissa mainittu

vatsa, kyljet ja rinta. Itse khanjareita

kuvataan puolestaan muun muassa

seuraavin termein: "vetinen tikari"

(Vesi viittaa wootz-teraksen pin-

takuvioon. Suom. huom.), "tikari,

jossa on vetinen tera", "tikari, jos-
j

sa on lampokasitelty tera", "jalo-

kivikahvainen tikari", "intialaisten

tikari", "egyptilainen tikari", "tap-

pava tikari", "vertavuodattava tika-

ri", "graniittikivea leikkaava tikari"

seka "alasimen halkova tikari".

Kirjoitetun historian perusteella

voidaan olettaa, etta 1400-luvun

aikoihin asetyyppi on ollut yleinen

ja kaytossa jo useita vuosisatoja

sita aiemminkin. Taman takia

onkin hieman erikoista, etta
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seka museoitujen etta markkinoilla liik-

kuvien khanjarien on paasaantoisesti esi-

tetty kuuluvan Persian Qajar-aikakauteen

(n. 1794- 1925).

Khanjarin teramuoto ja sen

historiallinen kehittyminen

Khanjar on tyylikkaasti kaaituvine terineen

yksi ehdottomasti kauneimmista iranilaisis-

ta aseista. Useimmissa Qajar-aikakauden

khanjareissa on roomalaisen numero l:n

mallinen kahva, aistikkaasti muotoiltu te-

ran kaari ja teran keskella korotettu vahvi-

ke. Joskus teriin on saatettu muotoilla myos

kourut. Khanjarin vahva tera on valmistettu

useimmiten wootz-teraksesta mutta valmis-

tukseen on kaytetty ajoin myos tavanomai-

sempaa korkeahiilista hiiliterasta. Joskus

terassa on alussa teroittamaton, vahvistet-

tu osa eli palko tai ricasso, mika saa teran

nayttamaan kaksoiskourulliselta.

Teran keskivahvike jatkuu yleensa te-

ran loppuun asti paattyen vahvistettuun

karkeen. Tama on saanut jotkut tutkijat

olettamaan, etta tikari olisi tarkoitettu

rengaspanssarin lapaisyyn. Tera on alku-

osuudeltaan noin puoleenvaliin asti lahes

suora ja lahtee sitten kaantymaan jyrkas-

ti. Kahva on tavanomaisesti valmistettu

yhtena palana mursun syoksyhampaasta,

mutta esimerkkeja luu-, kivi- ja metalli-

kahvoistakin loytyy.

Eras vanhimmista tunnetuista khanjarin

esiasteista on loytynyt Preussin Ostero-

desta. Se lienee paatynyt loytopaikalleen

tataarien hyokkayksen myota vuonna

1410. Siina on tyypillinen roomalaisen l:n

muotoinen kahva mutta sen kaksipuoli-

nen tera on suora. Tutkijat ovat ajoittaneet

sen 1300-luvulle ja on esitetty teoria, etta

tikarit olisivat noudattaneet samaa kehi-

tyskaarta kuin miekat, jotka olivat aluksi

kaksiteraisia ja suoria, mutta muuttuivat

vasta myohaisella keskiajalla kaarevik-

si. Tata teoriaa seuraten on esitetty, etta

kaarevateraiset khanjarit olisivat tulleet

kayttoon vasta 1400-luvulla. Tama teoria

vaatii kuitenkin lisaselvitysta ja siihen on

syyta suhtautua varauksella.

Joskus khanjarin tera on teroitettu ko-

veralta puoleltaan koko matkalta, mutta

kuperan puolen teran suora alkuosuus on

teroittamaton. Talloin terassa ei ole keski-

tukea vaan osittainenT-profiili. Ei ole suu-
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ri yllatys, etta vanhoissa piirroksissa nai-

takin khanjareita on kuvattu kaytetyn tera

alaspain vahvan iskun aikaansaamiseksi.

Kahva ja tuppi

Khanjarin kahva on valmistettu tavanomai-

sesti mursun syoksyhampaasta, mutta myos

norsunluisia esimerkkeja tunnetaan. Kah-

vaan koverrettiin kolo ruotoa varten ja teran

kiinnitys varmistettiin piella tai pihkalla.

Kahvoja koristeltiin joskus myos kaiver-

ruksin. Materiaalin kovuudesta ja suuresta

ryomaarasta johtuen nain tehtiin kuitenkin

suhteellisen harvoin, ja koristelun laatu

vaihtelee yksilo yksilolta. Mursun- ja nor-

sunluun lisaksi kahvoja valmistettiin muun

muassa sarvesta, luusta, jadestaja metallis-

ta. Jade on naista materiaalina harvinaisin.

Kaksi tallaista khanjaria on talletettu Tehe-

ranin sotamuseoon.

Khanjarin tuppi valmistetaan puusta kah-

desta puolikkaasta, joihin tehdyt kolot sovi-

tetaan tarkasti teran muotoisiksi. Tuppi on

tavanomaisesti paallystetty sagriininahalla,

ja koristeltu vastaavilla reliefiaiheilla kuin

shamshir-miekkojen huotrat. (Sagriini-

nahka on parkitsematonta hain tai rauskun

nahkaa. Suom. huom.) Joskus sagriinina-

han sijaan on kaytetty varjattya samettia tai

brokadia. Tupessa saattaa olla pronssisia

tai hopeisia heloja, mutta ei yleensa vyo-

lenkkia, silla khanjaria kannettiin suoraan

vyon tai vyonauhan alle tyonnettyna niin,

etta vain kahva oli nakyvissa. Khanjaria

kannettiin ilmeisesti joko oikealla tai va-

semmalla kyljella, muttei koskaan keskella.

Erilaisissa historiallisissa kuvissa khanjaria

kannetaan useimmiten oikealla kyljella.

(Tama vahvistanee kasitysta, etta khanjaiia

kasiteltiin aseena paaasiassa "jaapiikkiot-

teella". Suom. huom.)

Koristelu

Osassa khanjareista on kasviaiheinen

koristelu teran alussa. Terassa voi olla

myos kaiverrettuna tai kultaupotuksena

katkelmia koraanista. Joskus terasta loy-

tyy myos tekijan nimi ja tekovuosi. Jos

Lahikuva kaiverruskoristellusta mursun-

luukahvasta. Kuva: Manouchehr Moshtagh

Khorasani

kahva on metallinen siihen on voitu teh-

da hopea tai kultaupotuksia. Joskus mur-

sunluukahvat on kaiverrettu taidokkaasti

joko paikalliseen tyyliin ihmishahmoin tai

eurooppalaistyylisin aihein. Tallaisia kai-

verrettuja kahvoja valmistettiin Iranissa

jo keskiajalta lahtien. Aiheena kaytettiin

klassisen persialaisen saagan Shahnamen

tarinoita seka eroottisia kuvaelmia. Joskus

kaiverrukset sisaltavat myos kirjoitusta.

(Tunnettuja kirjoituksia ovat muun mu-

assa: "Tama hohtavan upea wootz-tikari

tulee olemaan myrskyava tuli vihollisensa

sydamessa" seka "Tikarisi kahva on maa-

ilman valloittaja vain, jos se tayttaa luul-

laan koko nyrkin" Suom. huom.)

Khanjarin kahva on voitu tehda myos

kauniisti emaloidusta raudasta tai

kuparista. Koristeaiheina on

talloin kaytetty mm. kas-

veja seka hohtavin

Khanjarin kaiverruskoristeltu mursunluu-

kahva, Qajar-aikakausi.

Kuva: Manouchehr Moshtagh Khorasani
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ja vahvoin varein hahmoteltuja lintuja.

Emalointia tehtiin erityisesti Shirazin

ja Isfahanin kaupungeissa. Erilaisina

tekniikoina kaytettiin muun muassa

maalausta, cloisonne- eli soluemalitek-

niikkaa seka champleve- eli kuoppa-

emalitekniikkaa. Yleisimpana pohjama-

teriaalina persialaisissa emaloinneissa

oli kupari. (Shahname: "Kuninkaan

kirja" on 1000-luvulla kirjoitettu Iranin

kansalliseepos. Suom. huom.)

Suomentajan khanjar

Taman artikkelin viimeisissa kuvissa

nakyva khanjar kuuluu taman artikkelin

suomentajalle. Khanjar paatyi Suomeen

Ruotsista nettihuutokaupan valityksella.

Manouchehr Moshtagh Khorasani antoi

khanj arista tata artikkelia varten seuraa-

van lausunnon:

"Kyseinen khanjar on malliltaan tyy-

pillinen persialainen mursunluukahvai-

nen khanjar. Tera on wootz-terasta ja sen

kuviointi on todennakoisesti puunsyy-

kuvio (wood grain pattern). Terassa on

kultaupotuksena tekijan merkki Amal-e

Mohammad Hadi (tehnyt Mohammad
Hadi) sekii vuosiluku 1121, joka lansi-

maiseksi muutettuna tarkoittaa vuotta

1709. Vuosiluku on tamantyyppiselle

khanj arille erittain varhainen, mutta

merkintojen tekotapa on taysin ajanmu-

kainen ja teknisesti oikea. Teran juuri

on koristeltu kasviaiheilla kohokultauk-

sin (zarneshan) ja tasokultauksin (tah-

neshan). Tuppi on puinen ja paallystetty

sagriininahalla. Kyseessa on erittain hie-

no yksilo." e~ Suomentajan khanjar, teran kultaukset.
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